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Corona virussen er stadig over os, men i mindre og heldigvis nedadgående kurve. Vi ved ikke endnu, hvornår vi                   
kan afholde vores Generalforsamling her i Vesterkær, men bestyrelsen vil selvfølgelig holde jer opdateret på               
afholdelsen af denne. 

Bestyrelsen har fået information om, at der er nogle kolonihaveejere, som lejer deres kolonihaver ud til                
tredjepart. Dette er ikke tilladt ifølge vores Vedtægter, da al overdragelse og udlejning af haver, skal forestås og                  
godkendes af bestyrelsen. Dette skal hermed gøres helt klart, at dette ikke er tilladt, og bestyrelsen vil hermed                  
opfordre til, at man hurtigst muligt, får disse forhold bragt til ophør. Dette kan medføre opsigelse af                 
lejekontrakten med Haveselskabet Vesterkær. 

Angående hvidtjørn hække i skel i haverne, tilhører disse Haveselskabet Vesterkær. Hækkene MÅ ikke fjernes,               
eller opgraves uden bestyrelsens godkendelse. Hækkene skal holdes af haveejerne, og det betyder klipning den               
5/7 og den 30/8. Hvis man af en eller anden grund, har brug for at flytte sin havelåge, kan dette gives tilladelse                      
til. 

Så har vi det tilbagevendende problem AFFALD Vi sendte et informationsbrev ud, hvor bestyrelsen appellerede               
til, at vi ikke overfyldte vores containere, med affald, pap, plastik og metal. Dette kan vi se, at det ikke lykkedes.                     
Vi har fået en del mails fra haveejere, som er forargede over, at der bare er fyldt på, selv om containerne var                      
overfyldte, og poser med affald stillet ved siden af. Dette er noget svineri. Vi har set madaffald og andet, smidt i                     
containere, hvor det ikke hørte hjemme. Vi har set pap og papir containeren blive åbnet, for at der kan smides og                     
proppes mere i, end de er lavet til. Den lille indgang i toppen betyder, at det kun er til mindre stykker, der skal                       
kommes i, og ikke hele papkasser. Der står højt og tydeligt, hvad det er for noget affald som skal i containerne.                     
Det er dagrenovation, så som papir, ugeblade, aviser, plastik, pap og metal fra mindre emballager.               
Dagrenovation er ikke papkasser fra Ikea, eller fra andre møbler. Det er heller ikke metal, fra nedbrydning i                  
haverne, såsom persienner og lignende, og vi kunne blive ved. Dette affald skal man selv fjerne, på samme måde                   
som det kom ind i haverne. Altså ind i bilen, eller bag på cyklen og kør ud til genbrugspladsen Over Kæret, eller                      
genbrugspladsen i Nørresundby Sundsholmen. 

Bestyrelsen har arbejdet på at få etableret nye Molokker i foreningen. Vi har desværre haft en del problemer                  
med Aalborg Renovation om placeringen. Vi har kontaktet Aalborg Kommune og Rådmænd, for at få løst                
problemerne. Men på grund af Corona, blev det hele udsat. Men vi har ikke opgivet det. 

Vi har fået en del henvendelser om, at der er kommet mere trafik med biler i haveforeningen. Vi appellerer til, at                     
man ikke inviterer sine gæster til at køre i haveforeningen, men henviser til, at der parkeres ude på Annebergvej.                   
Parkering på bunkeren, er kun til kolonihaveejere. PS: Husk at låse bommen til bunkeren, uanset om du har                  
parkeret på bunkeren, eller du er kørt derfra. 
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● Husk at vi har passeret 1 maj, og derfor må vi ikke må STØJE efter lørdag kl.12.00 til mandag morgen                    

kl.8.00. 

Vedrørende byggeansøgninger, er det Aalborg Kommunes Teknik og Miljø Afdeling, som skal godkende             
tegningerne. Inden tegningerne sendes dertil, skal de også godkendes af bestyrelsen. Det er en besværlig måde,                
det skal gøres på, men bestyrelsen har ikke indflydelse på dette. 
Når Aalborg Kommune og Kolonihaveforbundet/Nordjysk Kreds bliver enig om en ny lejekontrakt for             
Vesterkæret, og andre kolonihaveforeninger, vil bestyrelsen igen kunne godkende byggeri i kolonihaverne. Det             
er også Corona, som har haft indflydelse på denne forhandling. 

På bestyrelsen vegne 
Jan Petersen 
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